
Lưu Ý Sáu Hành Vi Làm Hao Tổn Phước Báo Nhanh Nhất
Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

Cố tránh làm SÁU điều sau:
Rất hao tổn Phước về lâu, về dài.
(1): Khi Oán Giận, Cáu kỉnh với ai,
Cả rừng công đức cháy ngay, khó lường!

Oán giận một người bình thường:
Phước tích trăm kiếp như hương bay ào.
Giận cha mẹ, người Đại Đức, hoặc tuổi cao:
Phước tích ngàn kiếp cũng mau biến liền.

(2): Xung đột cha mẹ, người bề trên:
Tổn Phước rất lớn, cho nên xui hoài!
Cầu không được, làm việc tính sai.
Nếu Hiếu thuận cha mẹ, lộc, tài liền tăng.

Hiếu thuận mà không nuôi ăn.
Dù quan lớn, tài phú hụt dần, biết chăng?!
Nói xấu, xuyên tạc Hiền Thánh,... một lần
Tổn 100 thiện, phúc báo muôn phần tiêu tan

(3): Nghịch cảnh đến, dù khổ vô vàn.
Không oán trách, con cháu giàu sang mấy hồi.

Ghen ghét người khác để rồi
Thị phi bàn lộng hết lời xấu bôi.
Tài vận hủy diệt mấy hồi,
Không của cải (Tổ tiên) để lại, cuộc đời nổi trôi!

(4): Còn khoe khoang, tự mãn ôi thôi!
Quỷ thần ghen ghét, phá hôi trăm chiều!

(5): Nếu vu khống, nói xấu lắm điều
Làm cho hòa khí đất trời tổn thương
Quỷ thần giáng xuống tai ương
Bình an cuộc sống hết đường tìm ra.

(6): Còn sát sanh tổn phước nhất mà,



Nếu không đoạn dứt, gây ra họa trời.

Cố ghi nhớ bấy nhiêu lời,
Thực hành cho đúng, tức thời Phước tăng.

Một bài văn vần không thể diễn đạt đủ những lời dạy trong bản gốc. Vậy kính mong quý
vị đọc kĩ phần dưới đây để thực tập tốt hơn, trích từ:
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Lưu ý 6 hành vi làm hao tổn phước báo của một người

Người xưa khuyên rằng, hành thiện sẽ tích được phúc báo. Nhưng trong cuộc
sống, có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm, không những không tích được
phúc báo mà còn khiến phúc báo bị hao tổn mất. Dưới đây là 6 hành vi khiến
phúc báo của một người bị hao tổn nhanh nhất mà một vị Hòa thượng khuyên
bảo!
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Người đệ tử Phật, tin sâu nhân quả, luôn nuôi dưỡng tâm từ, quyết không làm tổn hại
chúng sinh để vun bồi công đức, tăng phước tăng thọ.

1. Tức giận, oán giận, cáu kỉnh:

Đại sư Ấn Quang khuyên bảo: “Người phụ nữ không hay tức giận, thì con cháu sống
thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận cáu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi.”

Phát giận là điều cứu không được. Tức giận chính là: “Lửa thiêu rừng công đức”. Chỉ
một cơn lửa giận, có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng:
“Oán giận một lần đối với một người bình thường, sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy
trong 100 kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người Đại Đức, sẽ làm
tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp.” Hậu quả rõ ràng nhất là: “Phúc mỏng mệnh
nông”.

2. Xung đột với cha mẹ, người bề trên:

Đức Phật đã dạy trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo Hiếu là hàng đầu.

Phải biết quý tiếc phước báo của mình

Chống đối, mâu thuẫn với cha mẹ, người đã sinh ra mình, nuôi mình lớn lên, che chở
bảo vệ cho mình khi hoạn nạn, khó khăn, vì mình có thể hy sinh cả thân mạng... Là việc
đứng đầu trong những việc làm: “Tổn phúc bại lộc”. Vô luận là cầu cái gì cũng đều
không đạt được, ngàn vạn lần cầu cũng uổng công, bởi vì tích phúc không có mà tổn
phúc lại nhanh. Sự việc, nhân duyên, làm việc đều không thuận… Nếu như công việc
không thuận lợi, cảm tình thống khổ, lập tức hiếu thuận với cha mẹ, cha mẹ vui mừng
thì hết thảy Thiên Nhân, quỷ Thần đều sẽ đến bảo hộ. Người không chống đối, không
có mâu thuẫn với cha mẹ, thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như
từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ, thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo
khó, sau này lớn nên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp.

Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả. Hiếu thuận,
nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, thì cho dù làm đại quan cũng
sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu, xuyên tạc bậc Thánh Hiền, Đại Đức, một câu làm tổn hại
100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình.
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3. Oán trời trách người, bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác.

Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị hủy diệt. Nếu
như không có của cải của tổ tiên che chở, thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không
thuận. Oán trời trách người, một lần sẽ làm tiêu tan ba thiện. Đại sư Ấn Quang nói:
“Người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người, thì nhất định sẽ có hậu phúc
và con cháu thịnh vượng.”

Ghen ghét châm chọc, nói xấu người khác cái gì, thì tương lai cũng sẽ phải chịu như
thế!

4. Khoe khoang, khoa trương bản thân:

Khoe khoang bản thân, ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn, dần dần sẽ khiến quỷ
Thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên, khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ
đó.

5. Nói điều xấu, điều không đúng về người khác:

Nói những điều xấu, điều không đúng về người khác, là làm tổn thương đến hòa khí
giữa trời và đất, chiêu mời tai họa của quỷ Thần giáng xuống. Hơn nữa, còn dùng
những lời nói đồn đại không đúng sự thật, để khoa trương bản thân, cố ý hạ thấp người
khác, khiến cho người bị nói tức giận khó chịu, thì làm sao có thể sống bình an đây?

6. Thường xuyên sát sinh:

Nhân quả là một tiến trình rất phức tạp, có ba thời là hiện báo, sinh báo và hậu báo.
Nên làm ác mà giàu sang, theo Thế Tôn thì “trọn không có lý này”.

Sát sinh, là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất.
Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó “đoạn tuyệt” được, nhưng nếu không
nhất định phải sát sinh, thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì, sát sinh chính là cách
làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước,
thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra.

Nguyên nhân Đức Phật chế giới không sát sinh và diệu dụng

Hòa thượng Tịnh Không
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Đức Phật đã dạy trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo Hiếu là hàng đầu

Nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu, Xin Mời Quý Vị Đọc Lại Bài:

HIẾU THẢO VỚI MẸ CHA ĐẦY ĐỦ CÓ BỐN PHẦN

Hiếu Thảo đứng đầu hạnh lành,

Làm con nhớ phải thực hành thường xuyên.

Cha mẹ: Phật sống chớ quên.

Con CHÍ HIẾU, phước tạo nên dồi dào!

Hiếu thảo gồm bốn phần sau:

Cố nhớ kĩ, áp dụng sao cho rành.

(1):Hiếu Tâm: tưởng nhớ chân thành,

Công lao dưỡng dục, sinh thành mẹ cha.

(2): Hiếu Dưỡng: chăm cha mẹ già.

Phải lo quần áo, cửa nhà, uống ăn.

Đau ốm có sẵn thuốc men,

Qua đời, tang chế việc nên chu toàn.

(3): Hiếu Hạnh: con nhớ đáp ân:

Song thân hãnh diện việc con cần làm:

Nhỏ: học giỏi; lớn: công việc chăm,

Biểu lộ tính tốt, góp phần thành công.

Chân thật, uy tín, hòa đồng.



Người nghèo giúp đỡ, rất mong thường làm.

(4): Hiếu Đạo: khắc cốt ghi tâm:

Hướng cha mẹ vào đường lành như sau:

Hiểu luật Nhân Quả cho sâu.

Làm thiện, lánh ác là câu răn mình.

Cúng dường, Bố thí, Phóng sinh,

Sám hối, giữ Giới, nhiệt tình Trường trai.

Hàng tháng thọ Bát Quan Trai,

Đi chùa niệm Phật hàng ngày chẳng quên.

Cha mẹ mất, việc trước tiên:

Cầu siêu độ, cần gấp nên tiến hành.

Làm điều thiện, đọc chú Vãng sanh,

Ăn chay, niệm Phật chí thành, thiết tha:

Hồi hướng công đức cho mẹ cha,

Cầu về Cực Lạc, thật là tốt thay.

Mong ai nhớ kỹ điều này:

Song thân quá vãng đừng bày rềnh rang:

Linh đình đãi mặn họ hàng,

Bò, heo,…bia, rượu ngập tràn bàn ăn.

Tưởng trả hiếu, mở mặt xóm làng!

(nào ngờ) Hương linh cha mẹ chịu ngàn đắng cay.



Đọa ba đường ác: khổ thay!

Nên luôn ghi nhớ cúng Chay:hàng đầu!

Mình phụng dưỡng cha mẹ ra sao,

Thì con đáp lại, khác đâu mình làm!

Khắc sâu điều ấy trong tâm.

Đó là NHÂN QUẢ, chẳng lầm sai đâu!

*********

Chúng tôi kính mong quý vị đọc kỹ bài viết ở trên và cùng chúng tôi cố gắng thực tập hằng
ngày.

Nếu nhiều người cùng làm tốt, chúng tôi xin đem công đức có được này, hồi hướng về khắp tất
cả pháp giới chúng sanh tương lai đồng sinh về Tịnh độ.

Xin chân thành biết ơn quý vị đã đọc bài viết và thực hành.


